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Kivérezteti Iványiékat a kormány
NER Milliárdokkal adós a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek 
az állam. Szociális és oktatási intézmények sora küzd a puszta létezésért.
CZENE GÁBOR
Sikerült megnevettetnünk Iványi 
Gábort. Elmeséltük ugyanis azt: a 
hozzánk eljutott hír szerint egy-
háza olyan súlyos anyagi gondok-
kal küzd, hogy ő már kénytelen a 
nyakkendőit árulni.

A valóság az – pontosított –, 
hogy a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség munkát ad legáli-
san nálunk tartózkodó, hivatalosan 
befogadott menekülteknek. A főleg 
Iránból jött afgánok között – kerté-
szen, ápolónőn, villanyszerelőn kí-
vül – van két varrónő is. Az egyház 
felajánlásként maradék textilanya-
gokat kapott, a menekült nők ebből 
készítenek nyakkendőket. Iványi 
adott nekik egyet a sajátjából, hogy 
tanulmányozhassák a szabási tech-
nikát. Az elkészült nyakkendőket 
az egyház egyik önkéntese árusítja, 
a szerény bevétel a menekülteket 
segíti.

A hír tehát kacsa, másfelől 
azonban: nagyon is igaz. Az egy-
ház tényleg nagy bajban van. Hiá-
ba mondták ki alkotmánybírósági 
döntések és nemzetközi verdiktek, 
hogy a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösséget jogsértő módon 
fosztották meg egyházi rangjától, 
korábbi státuszát a hosszú évek óta 
húzódó procedúra ellenére máig 
sem kapta vissza. Ennek pedig 
komoly anyagi vonzatai vannak.  
Az egyház költségvetése normatív 
és kiegészítő állami támogatásból, 
pályázati pénzekből, saját bevé-
telekből – például egyszázalékos 
felajánlásokból – tevődik össze. 
Ha ezekből a pillérekből akár csak 
egyet is kiütnek, felborul a költség-
vetés.

Márpedig Iványiék esetében 
többet is kiütöttek. A kiegészítő 
támogatás a felére, a pályázatokból 
elnyert összeg a töredékére csök-
kent. Az egyház – hiába felel meg 
az összes törvényi feltételnek – to-
vábbra sem gyűjthet egyszázalékos 
felajánlásokat. A 2012-es állapotok 
alapján – ekkor lépett életbe az új, 

fideszes egyházi törvény – az állam 
elvileg ad némi kompenzációt, de 
ez a pénz is rendre késve érkezik.

Iványi elmondása szerint éves 
költségvetésük négymilliárd forint 
körül mozog, az állam tartozása leg-
alább hárommilliárd forintra tehe-
tő. A kormány még azt az összeget 
sem akarja átutalni, amit saját maga 
is elismert jogos követelésnek. Pe-
dig a pénznek lenne helye: az egy-
ház tucatnyi szociális létesítményt 
és iskolát működtet, hajléktalanok, 
rászorulók ellátásáról, hátrányos 
helyzetű gyerekek iskoláztatásá-
ról gondoskodik. A kormány az ő 
sorsukkal packázik, amikor folya-
matos bizonytalanságban tartja az 
intézményeket. Hónapról hónapra 
gondot okoz, hogy miből fizetik ki 
a munkatársakat. „Imádkozunk, bí-
zunk az isteni csodában” – mondta 
lapunknak Iványi Gábor.

Templomaikon nincs egyetlen 
új vörösréz gomb sem, az összes 
befolyó forintot működésre for-
dítják – folytatta. Az egyháza elleni 
fellépés szerinte hasonlatos ahhoz, 
ahogyan a kormány a civil jogvé-
dő szerveteket és a független saj-
tót próbálja ellehetetleníteni vagy 
mindenki mást, aki nem hódolt be 
a hatalomnak.

„A Biblia alapvető tanításai kö-
zött szerepel a menekültek támo-
gatása, a szegények problémáinak 
megértése, az igazságosság a tör-
vénykezésben. Nekünk ezzel szem-
ben azt kellene hirdetnünk, hogy 
van valaki, Orbán Viktor, aki új vi-
lágrendet épít: ha nem harácsolsz, 
ha nem tudsz gyanús körülmények 
között meggazdagodni, akkor any-
nyit is érsz. Mi ezt nem vagyunk 
hajlandók hirdetni” – jelentette ki 
Iványi Gábor, hozzátéve, a „nyalon-

coknak” is nagy felelősségük van 
abban, hogy a Fidesz újra kéthar-
madot szerzett.

– A kétharmad önmagában nem 
igazolja Orbán politikájának he-
lyességét. Ismerünk olyan veze-
tőket a történelemből, akik nagy 
támogatottságot élveztek: a vége 
mégis világégés lett. – A lelkész 
reméli, hogy ez most nem követ-
kezik be. Aggasztó ugyanakkor, 
hogy „megint a rossz oldalon ille-
getjük magunkat” – utalt Orbán és 
a pu tyini Oroszország baráti viszo-
nyára. Iványi Gábor magyarként 
szégyelli, hogy a magyar miniszter-
elnök azzal a szövetségi rendszer-
rel szemben „mutyizik”, amelynek 
Magyarország is a tagja.

Iványi szerint véget kellene vet-
ni annak a háborúskodásnak, ami 
nyolc éve, 2010 óta folyik az ország-
ban. Valódi békesség kellene, nem a 
félelem csendje.

Sanyargatnak bennünket, pe-
dig mi csak szolgálni szeretnénk 
– hangsúlyozta. A hatalomnak há-
lásnak kellene lennie, amiért valaki 
őszintén elmondja a véleményét. 
Mást nem is tehetünk – jegyezte 
meg. A Bibliában nincs benne, ho-
gyan lehet elvtelen kompromisz-
szumokat kötni, és arra sem ka-
punk bátorítást, hogy megalkuvók 
legyünk. Az egyház nem hagyo-
mányőrző klub, kötelessége reagál-
ni a napjainkban tapasztalható je-
lenségekre. Ha nem beszélhetünk 
szabadon arról, hogy a társadalom-
ban és a közéletben hol sérülnek a 
bibliai tanítások, akkor – állapítot-
ta meg Iványi Gábor – elveszítjük 
egyházi jellegünket.

A Wesley János Lelkészképző 
Főiskolán csütörtök délután em-
léktáblát avatnak Szécsey Já-
nos metodista szuperintendens 
tiszteletére. Szécsey az 1930-as 
években cigánymisszióval foglal-
kozott, a holokauszt idején Carl 
Lutz svájci metodista diplomata 
oldalán részt vett az üldözöttek 
mentésében.

Emléktábla  
Szécsey Jánosnak

Mellár–Bősz-csere  
a gazdasági bizottságban
ELLENZÉK A parlament gazda-
sági bizottságának alelnöke lesz 
Mellár Tamás – tudtuk meg a Pár-
beszéd sajtóosztályától. A posztot 
eddig Bősz Anett, a Liberálisok 
politikusa töltötte be, de ő múlt 
pénteken kiugrott a Párbeszéd 
frakciójából, amelyet az addig füg-
getlenként dolgozó Mellár mentett 
meg a megszűnéstől.

A Pécsről parlamentbe ju-
tott professzor a költségvetési 
grémium ban volt tag, ez a mostani 
megbízatásával megszűnik. A Li-
berálisok azt közölték lapunkkal, 
hogy terveik szerint Bősz a gazda-
sági bizottság tagjaként folytatja 
munkáját. Csütörtökön tisztázódik 
a helyzet, ugyanis házbizottsági 
ülés lesz, ahol Kövér László fide-
szes házelnöknek kell rábólintania 
az ellenzéki változásokra.

Az MSZP–Párbeszéd és Fodor 
Gábor pártja között egyébként to-
vábbra is feszült a viszony. Szabó 
Tímea, a Párbeszéd frakcióveze-
tője az ATV-nek azt mondta: hi-
telesebb lett volna a Liberálisok 
közleménye – amelyben jó mun-
kát kívántak Mellárnak és a Pár-
beszéd-frakciónak –, ha Sermer 
Ádám elnökhelyettes nem hívja fel 
a független politikust, és nem kéri 
meg, hogy ne lépjen be a frakció-
ba. Szabó szerint ráadásul Gémesi 
György és az LMP-s Hadházy Ákos 
is kereste ezzel kapcsolatban Mel-
lárt. Hadházy Ákos a Népszavá-
nak azt mondta, szoktak beszélni 
Mellárral, mert mindketten „Fi-
desz-árvák”. Az LMP volt társel-
nöke hozzátette: vannak olyan 
dolgok, amelyekben nem ért egyet 
a pécsi professzorral. Gémesi – az 
atv.hu-nak tett állítása szerint – 
egy Baranya megyei ügyekkel kap-
csolatos háttérbeszélgetés miatt 
hívta Mellárt, a Liberálisok pedig 
közleményben utasították vissza 
„Szabó Tímea hazugságait”. 

Z. Á.

BAJBAN 
A SEGÍTŐK
Iványi Gábor 
az egyháza 
egyik szociális 
intézményé-
ben. Kétséges, 
meddig tudnak 
talpon maradni.
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milliárd
forint az éves 
költségvetésük, 
hárommilliárddal 
tartozik az állam

„Sanyar-
gatnak 
bennün-
ket, pedig 
mi csak 
szolgálni 
szeret-
nénk”

Mellár Tamást 
állítólag az LMP 
és a Liberálisok is 
megkörnyékezték, 
ne üljön be a Pár-
beszéd-frakcióba

Human Rights Watch: Stop, Fidesz!
NÉPPÁRT Kampányt indított a 
nemzetközi jogvédő szervezet, a 
Human Rights Watch (HRW), hogy 
az Európai Néppárt (EPP) zárja ki 
soraiból magyar tagszervezetét, a 
Fideszt. A HRW szerint a magyar 
kormánypárt idegengyűlöletet szít 
a migránsok ellen, és megpróbálja 
elhallgattatni a civil szervezeteket. 
„Meddig tűrik az Európai Nép-
pártban helyet foglaló német ke-
reszténydemokraták, hogy mindez 
megfertőzze az EU-t?” – olvasható 
a szervezet honlapján megjelent 
felhívásban. A szerzők elsősorban a 
német CDU és CSU pártokat teszik 
felelőssé azért, hogy nem vizsgálták 

felül a demokráciaromboló Fidesz-
hez fűződő kapcsolataikat, és nem 
késztették erre az általuk irányított 
ernyőszervezetet, az Európai Nép-
pártot.

Szinte biztos, hogy a HRW kam-
pánya a figyelemfelkeltésen túl nem 
fog kézzelfogható eredménnyel jár-
ni. Az EPP vezetői egyelőre eluta-
sítják a szakítást Orbán Viktorral és 
pártjával. Az Európai Néppárthoz 
közel álló magas rangú forrásaink 
szerint a jövő májusi európai par-
lamenti választások előtt biztosan 
nem fog sor kerülni kenyértörésre. 

Az ernyőszervezet döntéshozói 
elégedetlenek a Fidesz-kormány 

politikájával, de még mindig úgy 
vélik, hogy magyar tagtársaikra a 
párton belül befolyást tudnak gya-
korolni. Mint lapunk megírta, az 
EPP vezetése a magyarországi par-
lamenti választások előtt emiatt 
egyeztetéseket kezdeményezett 
Orbán Viktorral. Ennek első fordu-
lója május elején volt Brüsszelben. 
A magyar kormányfő Joseph Daul 
elnökkel és Manfred Weber parla-
menti frakcióvezetővel tárgyalt, de 
megbeszéléseikről nem nyilatkoz-
tak. Hivatalosan csak az derült ki, 
hogy a konzultációkat folytatják. 
Lapunk később úgy értesült, hogy 
a másfél órás beszélgetésen meg-
lehetősen feszült volt a légkör. Jo-
seph Daul állítólag számon kérte 
Orbán Viktor korábbi ígéreteit, a 
kormányfő azonban elhárította a 
kritikát. Az EPP azt állítja, hogy a 
CEU működésének további bizto-
sítása és a civilek elleni kormány-
zati támadások beszüntetése nem 
lehet alku tárgya. Ezt néhány napja 
Manfred Weber is világossá tette 
egy holland lapinterjúban. De a kö-
vetkeztetések levonásától ő is tar-
tózkodott.

HALMAI KATALIN (BRÜSSZEL)

A magyar kormány csúsztat, néhol pedig egyértelműen hazudik abban a 
dokumentumban, amelyet a Sargentini-jelentésre küldtek válaszul euró-
pai parlamenti képviselőknek – állítja az a két kutató, akik kielemezték a 
kormány 59 oldalas feleletét. Labanino Rafael, a frankfurti Goethe-Uni-
versität politikatudományi intézetének a kutatója és Nagy Zsófia, az 
ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója a 444.hu-nak például azt 
mondta: visszatérő trükk a kormány által elküldött szövegben, hogy a 
konkrétan kifogásolt tételeket figyelmen kívül hagyják és teljesen más 
problémák megoldására hivatkoznak.

Tetten ért hazugságok


